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דב ר המ נכ“ל
חום הקיץ מגיע בימים אלה לסיומו ושנה חדשה בפתח .חגי תשרי פותחים את לוח השנה העברי ולכולם משמעות רבה ,גם
כשהם נחגגים כבודדים וגם ברצף שבו הם מצוינים בלוח השנה.
ראש השנה הוא יום בריאת העולם ולו משמעות במעגל העולמי; יום כיפור מפנה את תשומת הלב אל הפרט ולחשבון הנפש
האישי של כל אחד מאתנו; סוכות הוא חג לאומי ,חג האסיף.
חודש תשרי העמוס מחייב גם אותנו ,העובדים בקשת ,במאמץ מיוחד .זוהי תקופה עמוסה בעיקר לאלה מאתנו העובדים
במשמרות ,הנאלצים לעזוב את משפחתם בימי החג ולהתייצב בעבודה .אבל בזכות עבודתכם ומסירותכם אנו מאפשרים
לדיירים שלנו את שמחת החג ,וזאת זכות גדולה .תודתי והערכתי לכל העובדים שבחודש זה עושים מאמצים מיוחדים כדי שגם
לזקנים ,לתשושים ולבודדים בינינו תהיה תחושת חג.
לאחר החגים נחזור מלאי מרץ לעבודה ,כאשר לפנינו הכנות לקראת דיוני התקציב לשנת .2017
הנהלת קשת מברכת את כלל העובדים ואת בני ביתם בברכת שנה טובה ומבורכת.
תהא השנה החדשה שנת שלום ,שלווה וביטחון ,שנת בריאות ,יציבות כלכלית והגברת פריון העבודה.
לחברינו המוסלמים – חג עשוראא ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ שמח.

מועדי החגים בחודש אוקטובר 2016
חופשת ראש השנה
בערב ראש השנה  :2.10.16ישהו עובדי המנהלה ,עובדי היחידה לשירותי קהילה ,מרכזי יום ומרכזים רבי -שירותים בחופשה
מרוכזת.
במוסדות הגריאטריים תיקבע תורנות העובדים לפי סידורי עבודה והמנהלים.
ראש השנה.3-4.10.16 :
חזרה לעבודה.5.10.16 :

יום כיפור
בערב יום כיפור 11.10.16 :ישהו עובדי המנהלה ,עובדי היחידה לשירותי קהילה ,מרכזי יום ומרכזים רבי-שירותים בחופשה
מרוכזת.
במוסדות הגריאטריים תיקבע תורנות העובדים לפי סידורי עבודה והמנהלים.
יום כיפור.12.10.16 :
חזרה לעבודה.13.10.16 :
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חופשת סוכות מרוכזת
בין התאריכים  16.10.16עד  24.10.16תהיינה יחידות האגודה בחופשה מרוכזת .להלן פירוט הפעילות ביחידות:
מרכזים גריאטריים צהלון ,גבעת השלושה ונאות לה גרדיה:
 עובדי מנהלה ,תחזוקה ופרא-רפואיים – יהיו בתורנות שתיקבע על ידי המנהלים .לגביהם יחולו שעות עבודה כלהלן:
 חול המועד סוכות  – 18-20.10.16העובדים משרה מלאה –  7שעות עבודה ביום.
 עובדים במשמרות יעבדו לפי סידורי העבודה.
שירותי קהילה ומרכזים רבי שירותים – סגורים.
מרפאת שיניים – סגורה.
מרכזי יום – פתוחים בחול המועד בין התאריכים  18-20.10.16לפי שעות ,כפי שייקבעו על ידי סמנכ“ל קשת.
חזרה לעבודה.25.10.16 :
מנהלי היחידות מתבקשים להקפיד על הוצאת כל העובדים לחופשה ,מלבד אלה העובדים במשמרות ובתורנות.

ה ד רכה
מידע על השתלמות למטפלים
לאור הצלחת המחזור הראשון ,אנו גאים לבשר על פתיחת מחזור שני לסדנת ההדרכה של קשת למטפלים במחלקות סיעודיות
ובמחלקות לתשושי נפש.
מטרת הסדנה :מתן הכשרה מקצועית למטפלים במוסדות קשת .סדנת ההכשרה למטפלים משלבת הרצאות מרתקות על ידי
מנחים ממגוון תחומים בגריאטריה ,תוך שימוש באמצעי לימוד חווייתיים .בתום הסדנה ,תינתן תעודה למטפלים אשר הגיעו
והשתתפו בכל המפגשים .מפגשי הסדנה ייערכו לסירוגין בשלושת מוסדות קשת במועדים הבאים:





המפגש הראשון יתקיים ב 9.11.16-במרכז הגריאטרי גבעת השלושה.
המפגש השני יתקיים ב 17.11.16-בצהלון.
המפגש השלישי יתקיים ב 23.11.16-בלה גרדיה.
המפגש המסכם והאחרון יתקיים ב 30.11.16-בגבעת השלושה.

ראיונות למועמדים משלושת המוסדות מתקיימים בימים אלו על ידי רכזות הסדנה:
ציפי כהן ,מנהלת השירות הפיזיותרפי בגבעת השלושה; רננה לוי-חבשוש ,מנהלת השירות הסוציאלי בצהלון.
מנהלת ההדרכה :טל אלחיאני.

נהל ים והו ר אות
מעבר לשעון חורף
שעון החורף יחל ביום ראשון ,30.10.16 ,כלומר בין שבת ) (29.10.16ליום ראשון ) .(30.10.16השעון יוזז שעה אחת אחורה ,כך
שבלילה זה )בין שבת לראשון( ,השעה שהייתה שתיים בלילה הופכת להיות אחת בלילה )מרוויחים עוד שעת שינה(.

ממונה חדשה על תלונות בנושא הטרדה מינית
הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק .חובתנו כארגון לפעול לטיפול ולמניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה.
אחראית על הנושא בקשת היא טל אלחיאני ,ניתן לפנות אל טל בטלפון ,03-5133418 :וכן במייל tal@keshetaguda.org.il
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שימוש בטלפונים ניידים מקשת
העובדים שקיבלו טלפונים ניידים מקשת ואינם משתמשים במספר קשת ,כלומר משתמשים בכרטיס סים פרטי – מתבקשים
לדווח מידית למנהל התפעול של קשת .לתשומת לבכם :אם לא יתקבל דיווח בנדון ,יחויבו עובדים אלה בעלויות.

פ י נת השוו יץ
בזאר יד שנייה במועדון אביבים
כמו בכל שנה ,גם השנה התקיים בזאר מכירות של פריטים יד שנייה .במשך חודש ימים תרמו קשישי מרכז
היום וחברי מועדון אביבים בגדים ,תכשיטים ,תיקים ,כלי נוי ובית ועוד לטובת הבזאר .וכך ,באווירה ססגונית
ועם הרבה התלהבות נמכרו הפריטים על ידי הקשישים עצמם ,כאשר כל ההכנסות הן לטובת באי מרכז
אביבים .המוכרות והקופאיות היו מתנדבות ממועדון אביבים ,אשר התגייסו בשמחה רבה לעבודת המכירה.

חוגגים את השנה החדשה מרכז היום אביבים
את חגיגות ראש השנה התחילו במרכז היום קצת מוקדם השנה ,בזכותם של
תלמידי כיתה ה‘ מבית הספר ”בבלי“ ,שהגיעו לחגוג עם הקשישים ולחלק להם
ברכות לשנה החדשה .התלמידים הצטרפו לפעילות עם הקשישים ובני שני
הדורות התלהבו ושמחו .החיבוקים בסוף היום העידו עד כמה מפגשים מסוג זה
תורמים לילדים ולקשישים כאחד.

הבנייה בגבעת השלושה מתקדמת!
הושלמה בניית שלד ארבע מחלקות חדשות .הבנייה אמורה להסתיים במהלך
 .2018כרגע נמצאים בהשהיית עבודות לתקופה קצרה בשל הצורך לעמוד
בדרישות הביטוח לאומי ,המשתתף במימון.

מש אב י א נוש
לקשת דרושים





כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה.
אחים מוסמכים בתל אביב ובפתח תקווה במשרה מלאה.
עובדת סוציאלית ל 90%-משרה בתל אביב.
מנהל/ת שירות סוציאלי לגבעת השלושה.

העבודה מיועדת לגברים ולנשים כאחד .להגשת מועמדות יש לפנות אלyosi@keshetaguda.org.il :

גיוס עובדים – חבר מביא חבר
להזכירכם ,עובד אשר יגייס לעבודה עובד/ת חדש/ה במקצועות כוח העזר או אח/ות מוסמך/כת /עובד/ת משק יקבל מענק חד-
פעמי בסך  ₪ 1,500ברוטו .התשלום יועבר לאחר שהעובד החדש עבד תקופה של שלושה חודשי עבודה לפחות והתקבל אישור
ממנהל היחידה להמשך העסקתו.
הנכם מוזמנים להפנות מועמדים פוטנציאליים ,אשר לדעתכם מתאימים להיכלל במשפחת קשת ,אלyosi@keshetaguda.org.il :
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ברכות וא יחול ים
ברכות לעובדים





מר אבו חלף עלא – לנישואיו
גב‘ טללה זיווה – לחתונת הבת
גב‘ סער לודמילה – לחתונת הבת
ברכות לרננה לוי-חבשוש על מינויה כמנהלת השירות הסוציאלי של צהלון

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה
משפחה

פרטי

תפקיד

יחידה

גולוייב

נאיל

כוח עזר

לה גרדיה

נורמנטוביץ

איגור

רופא

צהלון

פנטאהון

שוויה

עובדת משק

צהלון

מור כהן

הילה

מזכירה

גבעת השלושה

קויאצאו

מולאט

כוח עזר

גבעת השלושה

יעקובוביץ

מריה

אחות מעשית

גבעת השלושה

טאקלה

האבשה

כוח עזר

גבעת השלושה

רוסומאחו

גרטא

אחות מעשית

גבעת השלושה

ימי הולדת )חודש אוקטובר(













אגייב רוזה
מורביוב אולגה
אדם עובדיה
מירוצ‘ניק טטיאנה
אלימלך זיוה
מקלף חוה
אספוו סלמווית
נטר גיל צוף
ביבצייב לאה
סכחפי אמירה
בלאיי מנטסנוט
סלאמה מוחמד














בנגייב שיריו
סמסונוב אלוירה
גוספס סבטלנה
עזב אמאני
גורי יצחק
עיראקי אחמד
דאלי מאיה
פולק רות
דויטש רחל
פרדס דינה
דריאחלוב סבטלנה
קבדה גלית













ז‘ופרנר-שפר
סבטלנה
קובלנקו רימה
זלדיס מרינה
קוח רוזליה
חסקינד ילנה
קוסקוב ולרי
חפאגי תמאם
קליס אדוארד
טורוחוב אולגה
רביע זהבה
טן אולגה











רובסקי רוזליה
כמאל נעמת
רז זוהר
לובנדייבסקי אנטולי
שוחט אלכסנדרה
לורבר אורי
שפטר ילנה
לזמי יוסף
שרון רויטל

השתתפות בצער
 היילו מרתה – השתתפותנו באבלך עם מות אחיך ז“ל.
חוזר זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים במידה שווה.
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